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Amendamentul 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
întrucât integrarea perspectivei de gen este, 
prin urmare, un instrument important 
pentru integrarea orizontală a acestui 
principiu în politicile, măsurile și acțiunile 
UE, inclusiv în politica de coeziune;

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
întrucât integrarea perspectivei de gen este, 
prin urmare, un instrument important 
pentru integrarea orizontală a acestui 
principiu în politicile, măsurile și acțiunile 
UE, inclusiv în politica de coeziune; 
întrucât articolul 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 pentru perioada 2014-
2020 stabilește că egalitatea dintre bărbați 
și femei și integrarea perspectivei de gen 
sunt luate în considerare și promovate pe 
toată durata pregătirii și implementării 
programelor, inclusiv în etapele de 
monitorizare, raportare și evaluare;

Or. en

Amendamentul 2
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
întrucât integrarea perspectivei de gen 
este, prin urmare, un instrument 
important pentru integrarea orizontală a 
acestui principiu în politicile, măsurile și 
acțiunile UE, inclusiv în politica de 

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene;
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coeziune;

Or. es

Amendamentul 3
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea între femei și 
bărbați este o valoare fundamentală a UE, 
consacrată la articolele 8 și 19 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
întrucât integrarea perspectivei de gen 
este, prin urmare, un instrument important 
pentru integrarea orizontală a acestui 
principiu în politicile, măsurile și acțiunile 
UE, inclusiv în politica de coeziune;

A. întrucât egalitatea de gen este o 
valoare fundamentală a UE, consacrată la 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană; întrucât articolul 8 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene stabilește principiul integrării 
perspectivei de gen, care este un 
instrument important pentru integrarea 
orizontală a egalității de gen în politicile, 
măsurile și acțiunile UE, inclusiv politica 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 4
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât efectele pe termen lung 
ale politicilor neoliberale impuse de UE 
contribuie la inegalitățile dintre bărbați și 
femei, la creșterea șomajului, la 
dereglementarea pieței muncii, la 
creșterea precarității și a salariilor mici, 
care afectează în special femeile; întrucât 
reducerile bugetare din serviciile publice, 
în special în domeniul sănătății, al 
educației și al prestațiilor sociale, 
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agravează și mai mult formele multiple de 
discriminare și inegalitate cu care se 
confruntă femeile;

Or. en

Amendamentul 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât politica de coeziune 
abordează decalajele dintre diferitele 
regiuni și înapoierea regiunilor cel mai 
puțin favorizate, cu scopul de a realiza 
coeziunea economică, socială și teritorială 
prin intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR), al Fondului 
social european (FSE), al Fondului de 
coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), care respectă 
principiile nediscriminării și egalității între 
femei și bărbați;

B. întrucât politica de coeziune 
abordează decalajele dintre diferitele 
regiuni și înapoierea regiunilor cel mai 
puțin favorizate, cu scopul de a realiza 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
din care realizarea egalității de 
gen constituie o parte esențială, prin 
intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR), al Fondului 
social european (FSE), al Fondului de 
coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), al Fondului pentru o 
tranziție justă, care respectă principiile 
nediscriminării și egalității între femei și 
bărbați; întrucât aceste fonduri ar trebui 
să acorde o atenție deosebită femeilor 
care locuiesc în zone rurale, zone afectate 
de tranziția industrială, precum și în 
regiunile afectate de un handicap natural 
și demografic grav și permanent, cum ar 
fi regiunile cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase;

Or. en

Amendamentul 6
Ernest Urtasun
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât politica de coeziune 
abordează decalajele dintre diferitele 
regiuni și înapoierea regiunilor cel mai 
puțin favorizate, cu scopul de a realiza 
coeziunea economică, socială și teritorială 
prin intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR), al Fondului 
social european (FSE), al Fondului de 
coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), care respectă 
principiile nediscriminării și egalității între 
femei și bărbați;

B. întrucât politica de coeziune 
abordează decalajele dintre diferitele 
regiuni și înapoierea regiunilor cel mai 
puțin favorizate, cu scopul de a realiza 
coeziunea economică, socială și teritorială 
prin intermediul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR), al Fondului 
social european (FSE), al Fondului de 
coeziune, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (FEPAM), care respectă 
principiile nediscriminării și egalității de 
gen;

Or. en

Amendamentul 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât promovarea egalității de 
gen este esențială pentru realizarea 
obiectivelor principale ale politicii de 
coeziune, și anume dezvoltarea economică 
și socială regională durabilă pe termen 
lung în UE și întrucât politica de coeziune 
promovează și îmbunătățește egalitatea de 
gen, prin combaterea segregării orizontale 
și verticale de pe piața muncii și a 
decalajelor persistente de gen în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
incluziunea socială, educația, prin 
promovarea înființării de noi 
întreprinderi și a spiritului antreprenorial 
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în rândul femeilor, prin facilitarea 
accesului femeilor la cercetare și inovare, 
precum și prin luarea în considerare a 
nevoilor femeilor în ceea ce privește 
infrastructurile de transport și cele 
sociale;

Or. en

Amendamentul 8
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. având în vedere că politica de 
coeziune este menită să reducă diferențele 
dintre țări în cadrul UE, aceasta ar trebui, 
de asemenea, să promoveze reducerea 
disparităților de gen pentru a asigura 
garantarea dreptului la o remunerare 
egală pentru muncă egală și de valoare 
egală, în multe circumstanțe chiar și 
atunci când este consacrat prin lege, 
combătând sursa discriminării, fie prin 
protejarea și consolidarea drepturilor 
lucrătorilor, fie prin consolidarea 
activităților de inspecție a întreprinderilor, 
și anume prin intermediul autorităților 
naționale de inspecție a muncii; ținând 
seama de faptul că negocierile colective 
sunt esențiale pentru inversarea și 
depășirea inegalităților dintre femei și 
bărbați;

Or. en

Amendamentul 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât politica de coeziune este 
extrem de costisitoare pentru statele 
membre care au contribuții nete și, prin 
urmare, bugetul său nu ar trebui să 
crească; ținând seama, de asemenea, de 
faptul că trebuie menținută libertatea 
statelor membre de a finanța și de a 
investi în chestiuni legate de gen în 
conformitate cu preferințele lor naționale 
specifice;

Or. en

Amendamentul 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare;

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente între 
bărbați și femei, cum ar fi creșterea 
activității de îngrijire neremunerate și o 
creștere a violenței bazate pe gen, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare; întrucât există riscul ca țările 
cele mai afectate de criza COVID-19 să 
fie afectate de constrângerile bugetare, 
care pot avea un impact asupra 
cheltuielilor pentru politicile 
publice vizând reducerea discriminării și 
a violenței de gen, precum și asupra 
alocării de fonduri organismelor publice 
responsabile cu punerea în aplicare a 
politicilor privind egalitatea de gen, cum 
ar fi agențiile publice, ONG-urile și 
organizațiile din sectorul terțiar care 
promovează măsuri privind egalitatea de 
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gen;

Or. en

Amendamentul 11
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare;

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute;

Or. de

Amendamentul 12
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare;

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente, având un 
impact disproporționat asupra femeilor și 
fetelor și, în special, asupra femeilor și 
fetelor din grupurile marginalizate, pe 
care politica de coeziune ar trebui să le ia 
în considerare;

Or. en
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Amendamentul 13
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 a 
exacerbat inegalitățile existente, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare;

C. întrucât totalitatea consecințelor 
economice, sociale și în materie de ocupare 
a forței de muncă ale pandemiei rămân încă 
necunoscute; întrucât studiile preliminare 
sugerează că pandemia de COVID-19 
a schimbat situațiile existente, pe care 
politica de coeziune ar trebui să le ia în 
considerare;

Or. es

Amendamentul 14
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât diferențele 
salariale reflectă nivelul mai ridicat de 
exploatare și discriminare a femeilor pe 
piața muncii, având în vedere că această 
discriminare între femei și bărbați este 
promovată în mod deliberat pentru a 
facilita și a intensifica politicile care 
urmăresc instituirea unor salarii mici și 
dereglementarea pieței muncii; întrucât 
cauzele profunde ale discriminării 
salariale dintre bărbați și femei sunt 
rezultatul realității dereglementării și a 
devalorizării muncii, dar și al lipsei unor 
măsuri care să permită un echilibru 
adecvat între viața profesională, de 
familie și cea privată a femeilor, ca 
urmare a creșterii condițiilor de muncă 
precare, care au drept urmare perioade de 
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muncă mai scurte pe parcursul vieții și 
impun femeilor situații de muncă mai 
precare, cum ar fi munca cu fracțiune de 
normă sau munca temporară și salariile 
mai mici;

Or. en

Amendamentul 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
permite femeilor să rămână active pe piața 
muncii, deoarece sunt implicate în 
principal în responsabilitățile de îngrijire; 
întrucât, având în vedere noile tendințe 
demografice, cum ar fi societățile în curs 
de îmbătrânire, ratele natalității mai 
scăzute și, prin urmare, declinul 
populației de vârstă activă, nevoia de 
servicii de îngrijire pe termen lung 
formale și informale capătă o importanță 
mai mare ca oricând; întrucât COVID-19 
a expus o problemă de durată în domeniul 
furnizării de servicii de îngrijire în UE; 
întrucât serviciile de îngrijire trebuie să 
fie privite în mod holistic, de-a lungul 
unui proces continuu, de la îngrijirea 
copiilor până la serviciile de îngrijire 
după programul școlar, până la îngrijirea 
persoanelor cu dizabilități și a 
persoanelor vârstnice;

Or. en

Amendamentul 16
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii prin promovarea echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată; 
întrucât investițiile din sectorul serviciilor 
de îngrijire vor oferi, de asemenea, 
oportunități de lucru în economia formală 
persoanelor care asigură servicii 
informale de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii, fără a pune sub semnul 
întrebării importanța capitală a 
legăturilor dintre generații și a educării 
copiilor de către părinți;

Or. en

Amendamentul 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de D. întrucât îmbunătățirea 
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îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

accesibilității, inclusiv a celei financiare, 
a serviciilor de îngrijire este extrem de 
importantă pentru a le permite femeilor să 
rămână active pe piața muncii și 
contribuie, printre altele, la eliminarea 
disparităților de gen în materie de pensii;

Or. pl

Amendamentul 19
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire de calitate accesibile și la un preț 
abordabil este extrem de importantă pentru 
a le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

Or. en

Amendamentul 20
Christine Anderson

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru 
a le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă;

Or. de

Amendamentul 21
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru a 
le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii, dacă doresc acest lucru;

Or. en

Amendamentul 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este extrem de importantă pentru 
a le permite femeilor să rămână active pe 
piața muncii,

D. întrucât furnizarea de servicii de 
îngrijire este necesară pentru a le permite 
femeilor să rămână active pe piața muncii,

Or. en

Amendamentul 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât femeile reprezintă un 
pilon fundamental al sustenabilității 
rurale și joacă un rol esențial în 
dezvoltarea unei structuri sociale solide 
pentru societățile noastre; întrucât, în 
multe state membre, femeile din zonele 
rurale au un acces mai limitat la 
ocuparea forței de muncă și la serviciile 
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sociale, în special în zonele rurale 
depopulate sau în zonele care se 
confruntă cu handicapuri demografice; 
întrucât politica de coeziune este 
instrumentul adecvat pentru combaterea 
inegalităților de gen prezente în zonele 
rurale; întrucât îmbunătățirea în general 
a condițiilor din zonele rurale și din 
zonele depopulate va duce la 
îmbunătățirea statutului și a calității vieții 
femeilor din aceste zone;

Or. en

Amendamentul 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât femeile, din cauza 
stereotipurilor de gen și a structurilor 
diferențelor de remunerare, au o pondere 
disproporționat mai mare de activități de 
îngrijire neremunerate decât bărbații, cu 
implicații profunde asupra reprezentării și 
performanței pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât politica de coeziune și 
finanțarea specifică a proiectelor în 
beneficiul organizațiilor societății civile 
pot contribui la punerea în aplicare a 
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unor acțiuni specifice menite să prevină și 
să combată violența bazată pe gen;

Or. en

Amendamentul 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât participarea femeilor este 
încă limitată în toate etapele ciclului 
politicii de coeziune, în special în 
dezvoltarea programelor operaționale, în 
procesele decizionale și în integrarea 
egalității de gen în punerea în aplicare a 
proiectelor selectate;

Or. en

Amendamentul 27
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază rolul important pe care 
ar trebui să îl joace fondurile de coeziune 
în promovarea egalității de gen și în 
punerea în aplicare a Strategiei UE 
privind egalitatea de gen; reamintește că 
toate obiectivele de politică au nevoie de 
resurse adecvate pentru punerea lor în 
aplicare și, prin urmare, subliniază 
importanța alinierii obiectivelor UE 
privind egalitatea de gen la programele 
sale, în special în domeniul politicii de 
coeziune;
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Or. en

Amendamentul 28
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază rolul relevant al 
fondurilor de coeziune în asigurarea 
investițiilor în serviciile de îngrijire; 
solicită Comisiei să propună un pachet de 
măsuri de sprijinire a tranziției către o 
economie în care politica de coeziune să 
joace un rol fundamental;

Or. en

Amendamentul 29
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1b. subliniază că un aspect esențial al 
politicii de coeziune este de a asigura 
coeziunea socială, teritorială și 
economică, combătând disparitățile în 
ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă, printre alte măsuri; subliniază că 
este esențial ca, în acest proces, nimeni să 
nu fie lăsat în urmă și ca investițiile în 
crearea de locuri de muncă să fie 
receptive la dimensiunea de gen și, prin 
urmare, să includă măsuri precum 
combaterea contractelor precare, a 
muncii fără forme legale, a diferenței de 
remunerare între femei și bărbați, și să 
asigure participarea femeilor în sectoarele 
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care primesc fonduri;

Or. en

Amendamentul 30
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1c. reamintește că, în sprijinirea 
tranzițiilor verzi și digitale, politica de 
coeziune ar trebui să acorde o atenție 
deosebită asigurării accesului la formare 
pentru femei, pentru a reduce decalajul de 
gen din sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 31
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1d. subliniază că dezavantajele 
intersecționale creează obstacole 
suplimentare și efecte socioeconomice 
negative pentru anumite grupuri de 
femei; îndeamnă, prin urmare, să se 
includă măsuri specifice în cadrul politicii 
de coeziune pentru a combate 
discriminarea multiplă de care suferă 
femeile din grupurile marginalizate, în 
special măsuri de combatere a sărăciei și 
a excluziunii sociale;

Or. en
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Amendamentul 32
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1e. subliniază rolul esențial al politicii 
de coeziune în ceea ce privește investițiile 
în servicii publice de înaltă calitate, cu un 
efect pozitiv asupra combaterii 
inegalităților de gen, femeile fiind mai 
dependente de astfel de servicii;

Or. en

Amendamentul 33
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul -1 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1f. invită Comisia să abordeze 
prioritățile legate de sănătate, astfel cum 
sunt definite în Strategia privind 
egalitatea de gen 2020-2025, în politica de 
coeziune, în special SRHR ca un drept 
fundamental al omului și un aspect 
esențial pentru bunăstarea oamenilor și 
promovarea egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 34
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
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Punctul -1 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1g. regretă faptul că, pentru noua 
perioadă de programare, Comisia nu a 
prezentat noi măsuri de îmbunătățire a 
egalității de gen și, în schimb, a eliminat 
condiționalitatea privind egalitatea de gen 
din Regulamentul privind dispozițiile 
comune și a eliminat subprogramul 
„Femeile din zonele rurale”; subliniază 
importanța includerii unor 
condiționalități obligatorii pentru 
promovarea egalității de gen și necesitatea 
unor măsuri specifice în cadrul politicii 
de coeziune;

Or. en

Amendamentul 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele 
ciclului de elaborare a politicilor, dând 
dovadă de un angajament politic ferm la 
nivelul UE, precum și la nivel național și 
regional; încurajează cooperarea strânsă 
cu Institutul European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) în 
această privință, oferind date și cercetări 
de înaltă calitate pentru a sprijini factorii 
de decizie și alte părți interesate 
importante, care depun eforturi pentru a 
consolida egalitatea între femei și bărbați, 
să ia decizii bazate pe date mai fiabile și 
pe elemente concrete; subliniază că 

eliminat
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partajarea cunoștințelor de către 
instituțiile și agențiile UE și sprijinirea 
consolidării capacităților sunt esențiale 
pentru a evita costurile administrative 
ridicate și creșterea inutilă a birocrației;

Or. en

Amendamentul 36
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele 
ciclului de elaborare a politicilor, dând 
dovadă de un angajament politic ferm la 
nivelul UE, precum și la nivel național și 
regional; încurajează cooperarea strânsă 
cu Institutul European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) în 
această privință, oferind date și cercetări 
de înaltă calitate pentru a sprijini factorii 
de decizie și alte părți interesate 
importante, care depun eforturi pentru a 
consolida egalitatea între femei și bărbați, 
să ia decizii bazate pe date mai fiabile și 
pe elemente concrete; subliniază că 
partajarea cunoștințelor de către 
instituțiile și agențiile UE și sprijinirea 
consolidării capacităților sunt esențiale 
pentru a evita costurile administrative 
ridicate și creșterea inutilă a birocrației;

1. invită Comisia și statele membre să 
își intensifice eforturile de promovare a 
demnității egale între bărbați și femei;

Or. es

Amendamentul 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
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Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației;

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional și să 
încurajeze utilizarea condiționalităților ex 
ante de gen; încurajează cooperarea strânsă 
cu Institutul European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) și 
instituțiile naționale de promovare a 
egalității de gen și organismele de 
promovare a egalității în această privință, 
oferind date și cercetări de înaltă calitate 
pentru a sprijini factorii de decizie și alte 
părți interesate importante, care depun 
eforturi pentru a consolida egalitatea între 
femei și bărbați, să ia decizii bazate pe date 
mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației; încurajează utilizarea 
indicatorilor comuni de realizare și de 
rezultat în diferitele state membre, precum 
și utilizarea unor date defalcate și 
specifice în funcție de gen, pentru a 
măsura inegalitățile de gen din 
dimensiunea socială și economică, în 
scopul integrării perspectivei de gen în 
criteriile de evaluare, în punerea în 
aplicare și în sistemele de monitorizare a 
fondurilor;

Or. en
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Amendamentul 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației;

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației; subliniază importanța unei 
cooperări strânse cu partenerii care 
promovează egalitatea de gen în 
societatea civilă, în toate etapele ciclului 
politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 39
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației;

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației;

Or. de

Amendamentul 40
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 

1. invită Comisia și statele membre să 
depună mai multe eforturi pentru a 
promova egalitatea de gen și 
nediscriminarea în cadrul politicii de 
coeziune prin integrarea efectivă a 
perspectivei de gen în toate etapele ciclului 
de elaborare a politicilor, dând dovadă de 
un angajament politic ferm la nivelul UE, 
precum și la nivel național și regional; 
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încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
între femei și bărbați, să ia decizii bazate 
pe date mai fiabile și pe elemente concrete; 
subliniază că partajarea cunoștințelor de 
către instituțiile și agențiile UE și 
sprijinirea consolidării capacităților sunt 
esențiale pentru a evita costurile 
administrative ridicate și creșterea inutilă a 
birocrației;

încurajează cooperarea strânsă cu Institutul 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați (EIGE) în această 
privință, oferind date și cercetări de înaltă 
calitate pentru a sprijini factorii de decizie 
și alte părți interesate importante, care 
depun eforturi pentru a consolida egalitatea 
de gen, să ia decizii bazate pe date mai 
fiabile și pe elemente concrete; subliniază 
că partajarea cunoștințelor de către 
instituțiile și agențiile UE și sprijinirea 
consolidării capacităților sunt esențiale 
pentru a evita costurile administrative 
ridicate și creșterea inutilă a birocrației;

Or. en

Amendamentul 41
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, pentru a asigura 
integrarea perspectivei de gen, Comisia ar 
trebui să realizeze o evaluare a impactului 
de gen pentru fiecare politică și 
propunere legislativă în domeniul politicii 
de coeziune, să definească indicatori care 
iau în considerare dimensiunea de gen, să 
colecteze date defalcate în funcție de gen 
și să efectueze evaluări care să țină seama 
de dimensiunea de gen; subliniază, în 
plus, că toate organismele create în 
domeniul politicii de coeziune ar trebui să 
fie echilibrate din punctul de vedere al 
genului și să includă experți în domeniul 
egalității de gen, precum și organizații 
care promovează drepturile femeilor și 
organizații de femei;

Or. en
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Amendamentul 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că toate obiectivele de 
politică stabilite în Regulamentul privind 
dispozițiile comune ar trebui să fie 
abordate din perspectiva genului, pentru a 
îmbunătăți egalitatea de gen în ceea ce 
privește accesul la infrastructuri și 
servicii, pentru a îmbunătăți 
oportunitățile femeilor pe piața muncii și 
în economie și pentru a spori contribuția 
politicii de coeziune la creșterea 
socioeconomică;

Or. en

Amendamentul 43
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că integrarea 
dimensiunii de gen trebuie să se aplice, de 
asemenea, în toate etapele procesului 
bugetar, în special, subliniază necesitatea 
de a urmări cheltuielile privind egalitatea 
de gen nu numai pentru măsuri specifice, 
ci și în toate liniile bugetare; solicită 
Comisiei să propună o metodologie în 
acest scop, în cooperare cu Curtea de 
Conturi Europeană;

Or. en
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Amendamentul 44
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. salută decizia Comisiei de a 
respinge 6 de cereri de înfrățire a orașelor 
care implică autoritățile poloneze care au 
adoptat rezoluții privind „zonele libere de 
LGBTI” sau „drepturile familiei”; 
îndeamnă la extinderea discuției privind 
condiționalitatea statului de drept pentru 
a include drepturile fundamentale și a 
evita crearea unei ierarhii a valorilor UE;

Or. en

Amendamentul 45
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări 
specifice pentru a ajuta statele membre să 
integreze o perspectivă de gen în etapa de 
punere în aplicare și de monitorizare; 
subliniază că este important ca 
funcționarii care gestionează fondurile 
politicii de coeziune să beneficieze de 
formare privind integrarea perspectivei de 
gen;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 46
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

2. invită Comisia, statele membre, 
autoritățile regionale și locale să 
sensibilizeze publicul cu privire la 
necesitatea egalității de gen și să elaboreze 
și să pună la dispoziție instrumente și 
orientări specifice pentru a ajuta statele 
membre să integreze o perspectivă de gen 
în etapa de concepere, punere în aplicare și 
de monitorizare; subliniază importanța 
corelării strategiilor naționale privind 
egalitatea de gen cu politica de coeziune, 
întrucât fondurile ESI sunt un 
instrument-cheie pentru promovarea 
schimbărilor structurale în societate; 
subliniază că este important ca funcționarii 
care gestionează fondurile politicii de 
coeziune să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

Or. en

Amendamentul 47
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare, utilizând 
instrumentele existente elaborate de 
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gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

EIGE, cum ar fi setul său de instrumente 
pentru integrarea dimensiunii de gen 
în fondurile UE;  subliniază că este 
important ca funcționarii care gestionează 
fondurile politicii de coeziune la nivel 
european, național, regional și local să 
beneficieze de formare privind integrarea 
perspectivei de gen;

Or. en

Amendamentul 48
Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la egalitatea dintre 
bărbați și femei, fără a adera la o 
ideologie a altor genuri sociale construite 
artificial și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

Or. de

Amendamentul 49
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
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de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice, 
respectând împărțirea competențelor între 
statele membre și UE, pentru a ajuta 
statele membre să integreze o perspectivă 
de gen în etapa de punere în aplicare și de 
monitorizare; subliniază că este important 
ca funcționarii care gestionează fondurile 
politicii de coeziune să beneficieze de 
formare privind integrarea perspectivei de 
gen;

Or. pl

Amendamentul 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen, respectând diferențele și 
complementaritatea dintre bărbați și 
femei, și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

Or. en

Amendamentul 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare; subliniază că 
este important ca funcționarii care 
gestionează fondurile politicii de coeziune 
să beneficieze de formare privind 
integrarea perspectivei de gen;

2. invită Comisia să sensibilizeze 
publicul cu privire la necesitatea egalității 
de gen și să elaboreze și să pună la 
dispoziție instrumente și orientări specifice 
pentru a ajuta statele membre să integreze 
o perspectivă de gen în etapa de punere în 
aplicare și de monitorizare, dacă sunt 
relevante;

Or. en

Amendamentul 52
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază rolul jucat de orașele 
aflate demult în fruntea eforturilor de 
realizare a unor societăți bazate pe 
egalitatea de gen; subliniază necesitatea 
de a se aborda stereotipurile de gen și 
discriminarea structurală a femeilor pe 
piața regională a muncii, asigurând 
egalitatea de șanse pentru participarea la 
viața publică și politică și îmbunătățind 
condițiile de reconciliere a vieții 
profesionale cu viața de familie;

Or. en

Amendamentul 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile lor respective să respecte 
principiul statului de drept în deciziile 
privind programele de finanțare sau 
regiunile și să respecte egalitatea de gen și 
nediscriminarea, subliniind că așa-
numitele zone libere de LGBTI 
subminează aceste principii;

Or. en

Amendamentul 54
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reafirmă faptul că politica de 
coeziune ar trebui să promoveze 
recomandările politice care conduc la 
combaterea relațiilor de muncă precare, 
la dereglementarea programului de lucru, 
la reducerea salariilor, la atacarea 
negocierilor colective sau la privatizarea 
serviciilor publice și a securității sociale;

Or. en

Amendamentul 55
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să se asigure că 
funcționarii care lucrează în domeniul 
politicii de coeziune își pot exercita în 
continuare discernământul în mod liber și 
independent;
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Or. es

Amendamentul 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre și 
autoritățile lor respective să privilegieze 
programele care au ca scop prevenirea, 
combaterea violenței împotriva femeilor și 
sprijinirea victimelor violenței, având în 
vedere că violența domestică a crescut în 
timpul crizei COVID-19 în majoritatea 
statelor membre; subliniază rolul 
important al Convenției de la Istanbul 
privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice; le îndeamnă pe toate statele 
membre care nu au făcut încă acest lucru 
să ratifice Convenția de la Istanbul;

Or. en

Amendamentul 57
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea ca orașele 
să lucreze în parteneriat cu angajatorii 
regionali și ONG-urile pentru a promova 
egalitatea de gen, de exemplu prin 
utilizarea clauzelor de gen în achizițiile 
publice; orașele ar putea juca, de 
asemenea, un rol esențial în sensibilizarea 
opiniei publice față de inegalitățile de gen, 
precum și față de violența domestică și 
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protejarea victimelor, oferind totodată 
sprijin specific;

Or. en

Amendamentul 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. îndeamnă Consiliul să încheie 
ratificarea de către UE a Convenției de la 
Istanbul;

Or. en

Amendamentul 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. invită Comisia și statele membre să 
țină seama de situația specială a femeilor 
din zonele rurale și îndepărtate, având în 
vedere consecințele crizei COVID-19 și 
să le consolideze rolul;

Or. en

Amendamentul 60
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre și 
autoritățile lor respective să facă schimb 
de bune practici în ceea ce privește 
integrarea dimensiunii de gen prin 
intermediul schimbului de cunoștințe, al 
asistenței tehnice, al formării și al 
sensibilizării;

eliminat

Or. es

Amendamentul 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre și autoritățile 
lor respective să facă schimb de bune 
practici în ceea ce privește integrarea 
dimensiunii de gen prin intermediul 
schimbului de cunoștințe, al asistenței 
tehnice, al formării și al sensibilizării;

3. invită statele membre și autoritățile 
lor respective să facă schimb de bune 
practici în ceea ce privește integrarea 
dimensiunii de gen prin intermediul 
schimbului de cunoștințe, al asistenței 
tehnice, al formării și al sensibilizării; 
încurajează comitetele decizionale să 
adopte un echilibru de gen în consiliile lor 
de administrație, pentru a îmbunătăți 
diversitatea deciziilor și invită statele 
membre și autoritățile lor respective să 
sprijine o astfel de reprezentare 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului în cadrul comitetelor decizionale;

Or. en

Amendamentul 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită statele membre și autoritățile 
lor respective să facă schimb de bune 
practici în ceea ce privește integrarea 
dimensiunii de gen prin intermediul 
schimbului de cunoștințe, al asistenței 
tehnice, al formării și al sensibilizării;

3. încurajează statele membre și 
Comisia să se asigure că egalitatea dintre 
bărbați și femei și integrarea perspectivei 
de gen sunt promovate în toate etapele 
evaluării, ale punerii în aplicare și ale 
monitorizării fondurilor ESI; invită 
Comisia, statele membre și autoritățile 
lor de management să facă schimb de bune 
practici în ceea ce privește integrarea 
dimensiunii de gen prin intermediul 
schimbului de cunoștințe, al asistenței 
tehnice, al formării și al sensibilizării;

Or. en

Amendamentul 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să acorde 
prioritate fondurilor disponibile din 
politica de coeziune pentru furnizarea 
serviciilor de îngrijire, cu scopul de a 
răspunde nu numai creșterii cererii de 
infrastructură de îngrijire, dar și în 
vederea abordării eficace a disparităților 
de gen în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă, segregarea pieței muncii și, în 
consecință, diferențele de remunerare și 
de pensie; încurajează statele membre să 
facă schimb de bune practici la nivel 
european cu privire la utilizarea eficientă 
a fondurilor UE pentru a contribui la 
dezvoltarea unor servicii de îngrijire de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 64
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să 
utilizeze fondurile politicii de coeziune 
pentru a reduce și mai mult disparitățile 
economice și sociale regionale, acordând 
o atenție deosebită combaterii feminizării 
sărăciei, excluderii femeilor din 
numeroase oportunități economice, 
prevenirii și combaterii tuturor formelor 
de violență și discriminare bazate pe gen, 
precum și promovând și urmărind 
autonomizarea femeilor;

Or. en

Amendamentul 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre și 
autoritățile lor respective să acorde 
prioritate egalității de remunerare între 
bărbați și femei, pentru muncă egală și 
competențe egale;

Or. en

Amendamentul 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-
19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural, încurajează ocuparea forței de muncă 
și spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
îmbunătățesc accesul lor la terenuri, credite 
și instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, sporesc participarea lor la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea 
parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, 
inclusiv în ceea ce privește oferirea a 
diferite tipuri de îngrijire; subliniază că 
cooperarea la nivel european, împreună cu 
utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate 
contribui la dezvoltarea unor servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile, care sunt vitale pentru a 
menține activitatea femeilor pe piața 
muncii.

4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-
19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural și ale celor care trăiesc în regiunile 
mai sărace, muntoase și periferice, 
încurajează ocuparea forței de muncă și 
spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
facilitează îndeplinirea sarcinilor lor 
legate de îngrijirea copiilor, sporesc 
echilibrul dintre viața profesională și cea 
personală și bunăstarea, îmbunătățesc 
accesul lor la terenuri, credite și 
instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, sporesc participarea lor la 
procesul decizional de la nivel național și 
regional, la grupurile de acțiune locală și la 
dezvoltarea parteneriatelor locale și 
abordează deficiențele în materie de 
infrastructură, inclusiv în ceea ce privește 
oferirea a diferite tipuri de îngrijire; 
subliniază că cooperarea la nivel european, 
împreună cu utilizarea eficientă a 
fondurilor UE, poate contribui la 
dezvoltarea unor servicii de îngrijire de 
calitate, accesibile și la prețuri abordabile, 
care sunt vitale pentru a menține activitatea 
femeilor pe piața muncii.

Or. en

Amendamentul 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-

4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-
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19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural, încurajează ocuparea forței de muncă 
și spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
îmbunătățesc accesul lor la terenuri, credite 
și instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, sporesc participarea lor la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea 
parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, 
inclusiv în ceea ce privește oferirea a 
diferite tipuri de îngrijire; subliniază că 
cooperarea la nivel european, împreună cu 
utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate 
contribui la dezvoltarea unor servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile, care sunt vitale pentru a 
menține activitatea femeilor pe piața 
muncii.

19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural și a femeilor din zonele îndepărtate 
și de graniță, încurajează ocuparea forței 
de muncă și spiritul antreprenorial în 
rândul acestora, îmbunătățesc accesul lor la 
terenuri, credite și instrumente financiare, 
sporesc competențele și performanțele 
acestora prin educație, formare și servicii 
de consiliere, sporesc participarea lor la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea 
parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, 
inclusiv în ceea ce privește oferirea a 
diferite tipuri de îngrijire; subliniază că 
cooperarea la nivel european, împreună cu 
utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate 
contribui la dezvoltarea unor servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile, care sunt vitale pentru a 
menține activitatea femeilor pe piața 
muncii.

Or. en

Amendamentul 68
Margarita de la Pisa Carrión

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-
19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural, încurajează ocuparea forței de muncă 
și spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
îmbunătățesc accesul lor la terenuri, credite 
și instrumente financiare, sporesc 

4. subliniază, având în vedere 
impactul fără precedent al crizei COVID-
19, rolul finanțării politicii de coeziune în 
sprijinirea, facilitarea și promovarea 
programelor care, prin luarea în 
considerare a nevoilor specifice ale 
bărbaților și, mai presus de aceasta, ale 
femeilor, inclusiv ale femeilor din mediul 
rural, încurajează ocuparea forței de muncă 
și spiritul antreprenorial în rândul acestora, 
îmbunătățesc accesul lor la terenuri, credite 
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competențele și performanțele acestora 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, sporesc participarea lor la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea 
parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, 
inclusiv în ceea ce privește oferirea a 
diferite tipuri de îngrijire; subliniază că 
cooperarea la nivel european, împreună cu 
utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate 
contribui la dezvoltarea unor servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile, care sunt vitale pentru a 
menține activitatea femeilor pe piața 
muncii.

și instrumente financiare, sporesc 
competențele și performanțele acestora 
prin educație, formare și servicii de 
consiliere, sporesc participarea lor la 
grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea 
parteneriatelor locale și abordează 
deficiențele în materie de infrastructură, 
inclusiv în ceea ce privește oferirea a 
diferite tipuri de îngrijire; subliniază că 
cooperarea la nivel european, împreună cu 
utilizarea eficientă a fondurilor UE, poate 
contribui la dezvoltarea unor servicii de 
îngrijire de calitate, accesibile și la prețuri 
abordabile, care sunt vitale pentru a 
menține activitatea femeilor pe piața 
muncii.

Or. es

Amendamentul 69
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că, înainte de 
începerea epidemiei de Covid-19, 
majoritatea femeilor aveau deja locuri de 
muncă precare sau cu fracțiune de normă 
și că această tendință a fost dezvăluită 
și accentuată de deteriorarea situației 
economice; solicită ca politica de coeziune 
să respingă crearea de oferte de muncă 
bazate pe locuri de muncă precare; invită 
Comisia și statele membre să promoveze 
negocierea colectivă, creșterea salariilor, 
promovarea contractelor pe durată 
nedeterminată și reglementarea 
programului de lucru;

Or. en

Amendamentul 70
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Christine Anderson

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că femeile, 
inclusiv cele aflate în afara pieței muncii, 
care sunt active ca mame și femei casnice, 
sunt membre neprețuite pentru societate și 
se confruntă cu provocări enorme în 
pandemia de COVID -19, asumându-și 
sarcini educative și de îngrijire, în plus 
față de activitatea lor de zi cu zi, întrucât 
acestea au devenit necesare în urma 
închiderii școlilor și a grădinițelor;

Or. de

Amendamentul 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște importanța implicării 
experților în egalitatea de gen, a 
organismelor de promovare a egalității, a 
partenerilor sociali și a reprezentanților 
societății civile în procesul de pregătire, 
de punere în aplicare și de monitorizare a 
programelor operaționale din cadrul 
fondurilor ESI ,în conformitate cu 
principiul parteneriatului și încurajează 
utilizarea proiectelor conduse de 
comunitate, prin intermediul unor 
instrumente existente, cum ar fi CLLD și 
ITI, pentru a asigura o abordare 
ascendentă în dezvoltarea de proiecte;

Or. en
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Amendamentul 72
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a 
îmbunătăți sinergiile dintre fondurile de 
coeziune, de redresare și alte programe 
existente, cu scopul de a îmbunătăți 
condițiile de muncă pentru femei, inclusiv 
prin combaterea diferenței de remunerare 
dintre femei și bărbați și a forței de 
muncă precare, prin investiții în structuri 
de îngrijire, prin combaterea și prevenirea 
violenței pe criterii de gen și prin 
asigurarea accesului la serviciile 
de SRHR, printre altele;

Or. en

Amendamentul 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că numeroase femei 
aleg să își întrerupă temporar cariera sau 
nu sunt active pe piața muncii pentru a-și 
crește copiii și că această alegere trebuie 
respectată și apreciată, în special în ceea 
ce privește pensiile pentru limită de 
vârstă;

Or. en

Amendamentul 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia și statele membre să 
aplice dimensiunea de gen în buget, cu 
scopul de a realiza o alocare a resurselor 
financiare în mod egal din punctul de 
vedere al genului;

Or. en

Amendamentul 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că multe state membre 
care beneficiază de politica de coeziune 
au un echilibru demografic natural 
negativ și o rată a fertilității mai mică de 
1.7 de copii pe femeie, cu mult sub pragul 
de reînnoire a populației; subliniază 
faptul că demografia europeană este o 
provocare majoră și că măsurile luate în 
cadrul politicii de coeziune trebuie să 
încurajeze rata natalității, în special 
sprijinind femeile care doresc să 
concilieze viața de familie cu viața 
profesională și să țină mai bine seama de 
timpul dedicat creșterii copiilor în 
momentul calculării pensiilor lor;

Or. en

Amendamentul 76
Sandra Pereira

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4B. susține o aplicare mai strategică a 
FSE, capabilă să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei, să îmbunătățească 
accesul și reintegrarea pe piața muncii, să 
combată șomajul, sărăcia, excluziunea 
socială și toate formele de discriminare; 
solicită Comisiei să propună măsuri active 
de sprijinire a ocupării forței de muncă 
feminine în zonele rurale prin Fondul 
european agricol pentru dezvoltare 
rurală;

Or. en

Amendamentul 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că respectarea statului 
de drept, a valorilor fundamentale, a 
egalității de gen și respectarea drepturilor 
LGBTI + ar trebui să constituie o condiție 
prealabilă esențială pentru buna gestiune 
financiară și finanțarea eficace din partea 
UE, asigurându-se întotdeauna protecția 
beneficiarilor finali;

Or. en

Amendamentul 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită Comisia să solicite statelor 
membre să elaboreze o strategie națională 
obligatorie privind egalitatea de gen, ca o 
condiție prealabilă pentru primirea 
fondurilor de coeziune;

Or. en

Amendamentul 79
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază importanța punerii în 
aplicare a unei perspective 
intersecționale, necesară pentru protecția 
persoanelor vulnerabile care se pot 
confrunta cu forme multiple de 
discriminare pe criterii de dizabilitate, 
vârstă, origine etnică, orientare sexuală, 
religie, convingeri sau identitate de gen, 
cu referire specială la grupurile 
vulnerabile, cum ar fi, printre altele, 
femeile migrante sau persoanele LGBTI 
+. Prin urmare, solicită Comisiei 
Europene să dezvolte într-o mai mare 
măsură această abordare intersectorială 
și să elaboreze orientări pentru a facilita 
punerea în aplicare a acestei abordări în 
ciclul politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4d. salută recunoașterea 
stereotipurilor de gen drept una dintre 
cauzele profunde ale inegalității de gen; 
subliniază necesitatea de a include mai 
multe informații cu privire la măsurile 
care vizează eliminarea acestor 
stereotipuri în toate domeniile politicii de 
coeziune; solicită ca autoritățile locale și 
regionale să fie implicate în combaterea 
stereotipurilor de gen în politica de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. invită Comisia și statele membre să 
promoveze activitatea femeilor pe piața 
muncii și în antreprenoriat, în special în 
domeniile științei, tehnologiei, ingineriei 
și matematicii (STIM); subliniază 
necesitatea consolidării rețelelor 
regionale, naționale și europene de femei 
în domeniul afacerilor, al 
antreprenoriatului, al științei și 
tehnologiei, al educației, al mass-mediei și 
al conducerii civice și politice, în special 
în zonele îndepărtate și rurale și în zonele 
de frontieră; subliniază necesitatea de a 
combate segregarea verticală și orizontală 
dintre femei și bărbați pe piața muncii, 
dat fiind faptul că cele mai precare și mai 
prost remunerate locuri de muncă 
sunt într-o mare măsură feminizate, ceea 
ce afectează în special diferența clară de 
remunerare și de pensii;
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Or. en

Amendamentul 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. invită Comisia și statele membre să 
monitorizeze și să investigheze 
examinarea principiului nediscriminării 
în toate etapele ciclului politicii de 
coeziune și să ia măsurile adecvate în 
cazul încălcării acestui principiu;

Or. en

Amendamentul 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. salută respingerea de către 
Comisie a șase cereri de înfrățire a 
orașelor prezentate de autoritățile 
poloneze care au adoptat declarații 
privind „zonele libere de LGBTI”; invită 
Comisia să investigheze cu atenție 
plângerile referitoare la utilizarea 
necorespunzătoare a fondurilor UE de 
către aceste autorități și să respingă toate 
cererile de finanțare din domeniul 
coeziunii ale autorităților care au adoptat 
astfel de rezoluții;

Or. en


